PROCÉS DE RENOVACIÓ D'USUARIS A LA BASE DE DADES DE LA IDENTITAT (gAUSS) –
MANUAL GESTOR D'UNITAT

Les unitats bàsiques i funcionals de la UPC així com les entitats del Grup UPC poden convidar a
persones que no sent membres de la comunitat universitària desenvolupin alguna funció de
docència o prestació de servei a la universitat. Per tal de poder assignar serveis a aquestes
persones cal que la unitat responsable ens faciliti les seves dades i el període de vinculació. Un
mes abans de finalitzar aquest període i per tal de tenir un sistema d'informació de la Identitat
(gAUSS) ordenat, net i sense informació obsoleta, s'ha establer un procediment de renovacions
d'identitats.
Aquest procediment consisteix en que els responsables de les dades puguin consultar quines
persones tenen pendents de renovació i informin si cal renovar-los o donar-los de baixa.
A tal efecte, han d'accedir a gAUSS (https://identitatdigital.upc.edu/gauss)
passes:

i seguir les següents

1. Des de "Perfil de la connexió" trieu el perfil de la unitat que voleu gestionar "Gestor unitat
xxx" tal i com es mostra a la següent imatge

2. Un cop triat el perfil, premeu l'enllaç “Per unitat estructural” tal i com mostra la següent
imatge.

Veureu que les mostra el total de persones assignades a la vostra unitat

3. Premeu sobre la descripció de la unitat estructural, tal com es mostra a la següent imatge i
obtindreu el detall de persones per a cada col·lectiu.

4. En el cas que tingueu persones pendents de renovar, veureu la quantitat sota de la
columna “Per renovar”. Per accedir a la relació de les persones, premeu sobre de la
quantitat.

5. Seleccioneu les persones a les quals vulgueu renovar i premeu el botó “Renova”.

Les persones marcades per renovar continuaran tenint, a tots els efectes, els mateixos serveis i/o
prestacions assignades
Aquelles que no siguin renovades, passaran a un estat de baixa en la data de caducitat indicada.
En aquest sentit rebran un correu en el que se'ls informarà d'aquest fet i de la conseqüent pèrdua
de serveis associats.

